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HISTÓRICO

A CiaSenhas de Teatro, companhia que atua em Curitiba desde 1999 é formada por 

artistas e pesquisadores das Artes Cênicas. Desde sua fundação a companhia 

desenvolve trabalho continuado na cidade e têm procurado nortear suas atividades 

segundo três princípios fundamentais: investigar a linguagem cênica com enfoque no 

trabalho do ator-criador e no desenvolvimento de dramaturgia original, disponibilizar seus 

espetáculos às mais diferentes platéias e promover ações para o fortalecimento estético e 

político do teatro de grupo. É a partir destes fundamentos que a Companhia, através de 

seus integrantes, constrói uma trajetória de 10 anos de atividades em diálogo com a cena 

contemporânea brasileira. Acrescenta-se à realização dos espetáculos, ações que 

fomentam o encontro e o diálogo entre artistas e público. A Mostra Cena Breve Curitiba – 

a linguagem dos grupos de teatro (realizada anualmente desde 2005) e o CiaSenhas 

ACIONA! são exemplos destas ações. 

Neste percurso, a companhia realizou 09 espetáculos onde pode sistematizar pesquisa de 

atuação, dramaturgia e encenação investigando os preceitos do Teatro Oriental (síntese, 

precisão e abstração), as teorias teatrais de Bertolt Brecht (distanciamento, géstus social 

e narrativa) e as propostas de Denis Guénoun (teatro como assembléia estética). O 

estágio atual da pesquisa está focado na investigação dos aspectos da CENA NARRATIVA 

através das proposições do intérprete-criador e da construção de texto teatral original em 

processos compartilhados de criação. Seus procedimentos artísticos incluem a pesquisa 

do corpo expressivo, do jogo e dos espaços de relação com a platéia. 

Em sua trajetória, a CiaSenhas conquistou o reconhecimento do público e da crítica 

especializada, participou de inúmeros festivais e recebeu diversas premiações. Dentre 

seus principais espetáculos, destacam-se: ALENCAR/99 (Troféu Gralha Azul de Melhor 

Espetáculo, Texto Original, Figurino, Adereço e Maquiagem; Prêmio de Melhor Direção, 

Maquiagem e Cenário em São José do Rio Preto); DEVORATEME/01 (07 indicações ao 

Troféu Gralha Azul / Prêmio de Melhor Composição Musical e Figurino) e BICHO CORRE 

HOJE/ 04 (Troféu Raul Cruz de Melhor Texto Original, Direção e Atriz / Indicações ao Troféu 

Gralha Azul de Texto Original e Atriz Revelação).

PESQUISA E PRODUÇÃO
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TEATRO E COMUNIDADE
Nos espetáculos e atividades que vem desenvolvendo, a CiaSenhas de Teatro tem 

procurado encontrar mecanismos que possibilitem a integração da comunidade. 

Primeiramente através de pesquisa estética que busca investigar novos espaços de 

comunicação com a platéia em seus espetáculos e também com ações e projetos que 

viabilizem o acesso gratuito da comunidade às atividades e produções artísticas da 

companhia. Em 2003, a CiaSenhas foi um dos grupos selecionados pela Fundação 

Cultural de Curitiba para o projeto “Residências Culturais no Rebouças”. Durante um 

ano desenvolveu o projeto “FESTAS-TEATRO” com oficinas na área de Teatro, Música e 

Artes Visuais. As oficinas culminaram em cortejos cênicos pelas ruas do bairro.  

Participaram deste projeto 75 crianças e adolescentes dos programas Federais Agente 

Jovem e PETI.

AÇÕES ARTÍSTICAS
Com o objetivo de promover o fortalecimento dos grupos que desenvolvem trabalho 

continuado de investigação teatral, a CiaSenhas criou em 2005 a Mostra Cena Breve 

Curitiba – a linguagem dos grupos de teatro, evento em que companhias de teatro 

apresentam suas pesquisas em cenas de até 15 minutos, trocam experiências e discutem 

estética e política cultural. A Mostra Cena Breve Curitiba que conta com o patrocínio da 

Caixa Cultural já se consolida como um dos principais eventos teatrais da cidade com 

realização anual. O projeto CiaSenhas ACIONA! também é uma ação de continuidade da 

companhia e tem o objetivo de reunir artistas e comunidade pra juntos refletir, discutir e 

experimentar teatro.
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PRINCIPAIS TRABALHOS:

2008 – DELICADAS EMBALAGENS – estréia em setembro de 2008 no Teatro Novelas 

Curitibanas – espetáculo viabilizado através do Fundo Municipal de Cultura.

2008 – NARRATIVAS URBANAS – interferências e contaminações – projeto de 

pesquisa em atuação e dramaturgia desenvolvido pela companhia a partir de fatos reais 

veiculados pela mídia. O projeto viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura teve 10 

meses de duração, contou com a consultoria de Francisco Medeiros, realizou intercâmbio 

com o Núcleo Argonautas de Teatro de SP e lançou um livro com o registro do processo de 

pesquisa. 

2007 – CiaSenhas ACIONA! projeto que articula diversas atividades (espetáculo, 

workshop, debates e lançamento do livro ANTÍGONA reduzida e ampliada – processos e 

diálogos viabilizado através do Prêmio Myriam Muniz).Ciasenhas ACIONA! é um projeto 

de continuidade da companhia e tem o objetivo de reunir artistas e comunidade pra juntos 

refletir, discutir e experimentar teatro.

2007 – Leitura Dramática do texto A ENTREVISTA de Samir Yazbek. Projeto SESC 

Dramaturgia: Leituras em Cena. 

2006 – ANTÍGONA reduzida e ampliada teve estréia nacional em dezembro/06. 

Participou do Festival de Teatro de Curitiba (março/07), realizou temporada em junho de 

2007 e em 2008 participou da 3ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo realizada 

pela Cooperativa Paulista de Teatro.

2005 – VÁCUO é uma peça curta de 15 minutos que estreou no VI Festival de Cenas 

Curtas de Belo Horizonte/MG promovido pelo Grupo Galpão.

2005 – A GAROTA NO SOFÁ. Texto de Jon Fosse. Leitura dramática realizada no Teatro 

José Maria Santos no projeto Novas Leituras – 1º Ciclo de Dramaturgia, promovido pelo 

Centro Cultural Teatro Guaíra.

2005 – NÃO ME DEIXE MENTIR teve estréia no Festival de Teatro de Curitiba – FRINGE – 

participando da 2ª edição do evento Coletiva de Teatro – O Teatro no Universo do Possível 

no Teatro Paiol. 
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2004 – BICHO CORRE HOJE estréia no Festival de Teatro de Curitiba – FRINGE – 

participando do evento Coletiva de Teatro, o qual reuniu o trabalho de cinco diretores 

curitibanos num mesmo espaço cênico. Bicho Corre Hoje já realizou mais de 50 

apresentações e recebeu o Troféu Raul Cruz de Melhor Direção, Texto e Atriz e indicação 

ao Troféu Gralha Azul de Texto Original e Atriz Revelação.

2003 – FESTAS-TEATRO NO REBOUÇAS. A CiaSenhas de Teatro foi um dos grupos 

selecionados pela Fundação Cultural de Curitiba para o projeto “Residências Culturais no 

Rebouças”. Durante o ano de 2003 desenvolveu o projeto “Festas-Teatro” com oficinas na 

área de teatro, música e artes visuais junto a comunidade da Vila Torres. As oficinas 

culminaram em cortejos cênicos pelas ruas do bairro. Participaram deste projeto 75 

crianças e adolescentes dos programas federais  Agente Jovem e PETI.

2003 – JOÃO AND MARIA. Texto e direção de Sueli Araujo. O espetáculo estreou na 

Mostra Contemporânea do Festival de Teatro de Curitiba- 12ª Edição e realizou temporada 

em Curitiba em 2003. Em 2004 participou da 2ªMostra de Teatro da Fundação Cultural de 

Curitiba e da Mostra de Teatro de Sertãozinho/SP.

2002 – TARTUFO. Direção de Sueli Araujo. Adaptação do clássico de Molière para a rua. 

Este espetáculo realizou diversas apresentações na periferia de Curitiba e Região 

Metropolitana (Praças, Associações de Moradores, Escolas Públicas, Projetos Piá, 

Centros de Educação Integrada, etc.)

2001 – DEVORATEME . Texto e direção de Sueli Araujo. A peça recebeu sete indicações 

ao Troféu Gralha Azul, e foi premida nas categorias de Composição Musical e Figurino. Em 

2002 participou do FRINGE – Mostra Paralela do Festival de Teatro de Curitiba, sendo 

INDICADO PELA FOLHA DE SÃO PAULO COMO UM DOS CINCO MELHORES 

ESPETÁCULOS DA MOSTRA. Ainda em 2002 participou do 1º Circuito Centro da Terra de 

Artes Cênicas/2002 – SP – Circuito Petrobrás de Circulação.

2001 – TUDO NO TIMING. Texto de David Ives. Direção de Sueli Araujo. Leitura Dramática 

realizada no Ciclo de Leituras de Textos Contemporâneos  promovido pela Fundação 

Cultural de Curitiba.
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2000 – A FARSA DE MARY HELP, a partir da obra “As Preciosas Ridículas” de Moliére. 

Texto e direção de Sueli Araujo. Com este espetáculo a Companhia participou de diversos 

festivais de teatro, entre eles o I Festival Acreano de Teatro em Rio Branco – Acre e a 

Mostra de Teatro de Sertãozinho-SP. Este espetáculo faz parte do repertório da companhia 

e já realizou mais de 60 apresentações.
1999 – PERFORMANCE a partir do livro “O MÊZ DA GRIPPE” de Valêncio Xavier realizada 

no evento 30 HORAS DE TEATRO promovido pelo grupo “Os Satyros”.
1999 – ALENCAR.Texto e direção de Sueli Araujo. Estreou no Festival de Teatro de 

Curitiba-FRINGE/1999. Participou do 19º Festival Nacional de Teatro de São José do Rio 

Preto onde foi premiado em Direção, Maquiagem e Cenário. O espetáculo ainda recebeu 

Troféu Gralha Azul – Prêmio Governador do Estado do Paraná de Melhor Espetáculo, Texto 

Original, Figurino, Adereço e Maquiagem.

MOSTRA CENA BREVE CURITIBA – a linguagem dos grupos de teatro

2008 – 4ª MOSTRA CENA BREVE CURITIBA – 05 a 10 de novembro no Teatro da Caixa. A 4ª 
Mostra iniciou com o bate-papo “Teatro de grupo: uma estética de risco?” com a 
participação de Valmir Santos, Francisco Medeiros e Claudia Schapira, que também 
ministrou a Oficina de Dramaturgia. A 4ª edição recebeu 67 inscrições e contou com a 
participação de grupos de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina, além dos grupos 
curitibanos.

2007 – 3ª MOSTRA CENA BREVE CURITIBA – 14 a 25 de novembro no Teatro da Caixa. A 3ª 
edição da Mostra iniciou com uma exposição de fotos das edições anteriores no Beto Batata 
e durante os doze dias de evento, além dos grupos curitibanos, contou com a participação 
de grupos de SP e SC. A atriz Luah Guimarãez ministrou a Oficina “Do ponto de vista do 
ator”. Outra novidade da Mostra foi a realização de uma curta temporada com 04 cenas que 
se destacaram na primeira semana.

2006 – 2ª MOSTRA CENA BREVE CURITIBA – 15 a 20 de novembro no Teatro da Caixa. Esta 
edição contou a abertura do grupo LUME que ministrou oficina para os grupos participantes. 
A Mostra recebeu grupos de BH, SC e SP, além das companhias de Curitiba. Outra novidade 
do evento foi a disponibilização de publicações especializadas em Teatro.

2005 – A CiaSenhas de Teatro lança o projeto 1ª MOSTRA CENA BREVE CURITIBA que 
reuniu cenas de 13 grupos de Teatro de Curitiba que desenvolvem pesquisa continuada na 
cidade. A Mostra se realizou de 09 a 14 de novembro no Teatro da Caixa.
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PREMIAÇÕES:

2006
A FARSA DE MARY HELP
*05 Indicações no XXX FESTE – Festival de Teatro de Pindamonhangaba – SP (Atriz, Ator 
Coadjuvante, Figurino, Maquiagem, Sonoplastia)
*Prêmio de Melhor Maquiagem, Sonoplastia e Ator Coadjuvante – XXX FESTE

2005
NÃO ME DEIXE MENTIR
*02 Indicações ao Troféu Gralha Azul de ( Sonoplastia e Iluminação )

2004
BICHO CORRE HOJE
*02 Indicações ao Troféu Gralha Azul (Texto Original e Atriz revelação)
*Troféu Raul Cruz de Melhor Texto Original, Direção e Atriz

2003
JOÃO AND MARIA
*01 Indicação ao Troféu Gralha Azul (Ator Revelação)

2002
DEVORATEME
*Indicado pelos críticos da Folha de São Paulo como um dos 5 melhores espetáculos da Mostra 
Paralela (Fringe) do Festival de Teatro de Curitiba/02

2001
DEVORATEME
*07 Indicações ao Troféu Gralha Azul / Prêmio Governador do Estado do PR (Espetáculo,  
Direção, Atriz, Atriz Revelação, Composição Musical Iluminação e Figurino)
*Troféu Gralha Azul de Composição Musical e Figurino

1999
ALENCAR
*06 Indicações no Festival de São José do Rio Preto –SP (Direção, Atriz, Figurino, Iluminação, 
Cenografia e Maquiagem)
*Troféu São José Risonho / 19º Festival de Teatro de São José do Rio Preto-SP de Direção, 
Cenografia e Maquiagem
*07 Indicações ao Troféu Gralha Azul / Prêmio Governador do Estado do PR (Espetáculo, Texto 
Original, Atriz, Ator Revelação, Figurino, Adereço e Caracterização / Maquiagem)
*Troféu Gralha Azul de Espetáculo, Texto Original, Figurino, Adereço e Caracterização / 
Maquiagem
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CIRCULAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FESTIVAIS:

2008
3ª Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo –São Paulo-SP (ANTÍGONA – reduzida 
e ampliada)
Próximo Ato - Encontro de Grupos de Teatro da Região Sul – Porto Alegre - RS

2007
Festival de Teatro de Curitiba – Fringe (Antígona – reduzida e ampliada e A Farsa de Mary 
Help)
Festival Isnard Azevedo – 1ª Mostra Cena Aberta – Florianópolis/SC
(A Farsa de Mary Help)
Próximo Ato – encontro internacional de teatro contemporâneo
Festival de Inverno da UFPR – Antonina/PR (A Farsa de Mary Help)
Projeto Arte em Movimento – Campo Largo/PR (A Farsa de Mary Help)
Festival América do Sul – Corumbá-MS (A Farsa de Mary Help)
Festival de Teatro de Campo Grande – MS (Bicho Corre Hoje)
FETEL – Festival de Teatro de Lages -SC (A Farsa de Mary Help)

2006
Festival de Teatro de Curitiba – Fringe (Bicho Corre Hoje e A Farsa de Mary Help)
XXX FESTE – Festival de Teatro de Pindamonhangaba-SP (A Farsa de Mary Help)

2005
Festival de Teatro de Curitiba – 2ª Coletiva de Teatro (Não Me Deixe Mentir)
Festival Nacional de Teatro de Florianópolis-SC Isnard Azevedo (Bicho Corre Hoje)
Festival de Teatro de Presidente Prudente-SP (A Farsa de Mary Help)
Festival de Teatro da Rede Estudantil – Umuarama-PR (A Farsa de Mary Help)
Temporada no Teatro da Praça – Araucária-PR (Bicho Corre Hoje)
Aniversário do Munícipio de Contenda-PR (A Farsa de Mary Help)

2004
Festival de Teatro de Curitiba – 1ª Coletiva de Teatro (Bicho Corre Hoje)
Mostra de Teatro – Sertãozinho – SP (João and Maria e A Farsa de Mary Help)
Teatro da Praça – Araucária-PR (A Farsa de Mary Help) 
Inauguração do Teatro de Rolândia-PR (A Farsa de Mary Help)
Festival de Arte da Rede Estudantil – Cornélio Procópio-PR (A Farsa de Mary Help)
Abertura do Festival de Teatro de Campo Mourão- PR (A Farsa de Mary Help)
Festival de Teatro de União da Vitória-SC (Bicho Corre Hoje e A Farsa de Mary Help)
Festival de Teatro de Campo Largo-PR (Bicho Corre Hoje e A Farsa de Mary Help)

circulação e participações em festivais
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2003
Festival de Teatro de Curitiba – Mostra Contemporânea (João and Maria)
Temporada - Castro-PR (A Farsa de Mary Help)
Encerramento do 1º Festival de Teatro da Região Metropolitana – Araucária-PR (A 
Farsa de Mary Help)

2002
Festival de Teatro de Curitiba – Fringe (Devorateme)
1º Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas – São Paulo-SP (Devorateme)

2001 
Encerramento do Festival de Teatro de Itaipulândia-PR (A Farsa de Mary Help)
Temporada no SESC de Francisco Beltrão-PR (A Farsa de Mary Help)

2000
I Festival Acreano de Teatro –Rio Branco - AC (A Farsa de Mary Help)
Encerramento do Festival de Teatro de Paranavaí-PR (A Farsa de Mary Help)
Temporada em Faxinal do Céu-PR (A Farsa de Mary Help)

1999
Festival de Teatro de Curitiba – Fringe (Alencar)
Festival de São José do Rio Preto-SP (Alencar)

circulação e participações em festivais



alencar  1999
informações.

Texto e direção de Sueli Araujo. Estreou no Festival de Teatro de Curitiba-
FRINGE/1999. Participou do 19º Festival Nacional de Teatro de São José 
do Rio Preto-SP onde foi premiado em Direção, Maquiagem e Cenário. O 
espetáculo ainda recebeu Troféu Gralha Azul  Prêmio Governador do 
Estado do Paraná de Melhor Espetáculo, Texto Original, Figurino, 
Adereço e Maquiagem.

 Patrocínio: BANESTADO / LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA.

 Público alcançado: aproximadamente 1500 pessoas.



alencar  1999
crítica.
dia 6 de maio 1999 

o estado do paraná.almanaque.   
   



alencar  1999
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
31 de dezembro de 1999



alencar  1999
material de imprensa.folha de rio preto.geral.
21 de julho de 1999



alencar  1999
material de imprensa.estado do paraná.almanaque.
18 de junho de 1999



alencar  1999
material de imprensa.diário da região.
28 de julho de 1999



alencar  1999
fotos.



alencar  1999
programa.capa e página de ficha técnica.
programa com 8 páginas



a farsa de mary help  2000
informações.

Uma recriação da obra “As Preciosas Ridículas” de Moliére. Texto e direção 
de Sueli Araujo. Com este espetáculo a Companhia participou de diversos 
Festivais de Teatro, entre eles destacam-se I Festival Acreano de Teatro 
em Rio Branco  AC, Mostra de Teatro de Sertãozinho-SP, Festival de 
Teatro de Presidente Prudente-SP, Festival de Teatro de Pindamongaba-
SP, Festival de Teatro de Curitiba-PR, entre outros. Esta produção 
independente da companhia faz parte do repertório e já realizou mais de 80 
apresentações pelo Brasil em ruas, praças, teatros e espaços alternativos e 
já foi vista por mais de 5000 pessoas.



a farsa de mary help  2000
material de imprensa.
agosto de 2005

revista do teatro guaira. 



a farsa de mary help  2000
material de imprensa.postal do festival de teatro de 
presidente prudente.frente e verso 



a farsa de mary help  2000
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
29 de janeiro de 2004 



a farsa de mary help  2000
material de imprensa.caderno c.
24 de agosto de 2005



a farsa de mary help  2000
4º Festival América do Sul - Corumbá MS
15 a 19 de agosto 2007



a farsa de mary help  2000
fotos.



a farsa de mary help  2000
cartaz.imagem principal do cartaz

A partir da obra de Molière

“As Preciosas Ridículas”



devorateme  2001
informações.

Texto e direção de Sueli Araujo. A peça recebeu sete indicações ao Troféu 
Gralha Azul, e foi premida nas categorias de Composição Musical e 
Figurino, além de inúmeras críticas favoráveis da imprensa local e 
nacional. Em 2002 participou do FRINGE  Mostra Paralela do Festival de 
Teatro de Curitiba, sendo INDICADO PELA FOLHA DE SÃO PAULO COMO 
UM DOS CINCO MELHORES ESPETÁCULOS DA MOSTRA. Ainda em 2002 
participou do 1º Circuito Centro da Terra de Artes Cênicas/2002  SP  
Circuito PETROBRÁS de Circulação. 

Patrocínio: COPEL / LEI ROUANET. 

Público alcançado: aproximadamente 3000 pessoas.



devorateme  2001
crítica.gazeta do povo.caderno g.
26 de outubro de 2001



devorateme  2001
crítica.folha de são paulo.ilustrada.por sergio salvia coelho.
26 de março de 2002



devorateme  2001
material de imprensa.programa do 1º circuito centro da terra 
de artes cênicas.19 de agosto a 1 de dezembro de 2002 



devorateme  2001
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
11 de julho de 2002



devorateme  2001
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
13 de setembro de 2001 



devorateme  2001
material de imprensa.folha de londrina. folha 2.
12 de setembro de 2001



devorateme  2001
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
9 de dezembro de 2001



devorateme  2001
fotos.



devorateme  2001
programa.capa e página com ficha técnica.
programa  com 8 páginas



tartufo  2002
informações.

Direção de Sueli Araujo. Adaptação do clássico de Molière para a RUA. Este 
espetáculo realizou mais de 30 apresentações nos bairros de Curitiba e 
Região Metropolitana (Praças, Associações de Moradores, Escolas 
Públicas, Projetos Piá, Centros de Educação Integrada, etc.). 

Patrocínio: PETROBRÁS / LEI ROUANET.



tartufo  2002
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
8 de junho de 2002



tartufo  2002
fotos.



tartufo  2002
programa.cartaz, programa com ficha técnica, figurinos e texto 
petrobrás.20 postais dentro de um envelope



joão and maria   2003
informações.

Texto e direção de Sueli Araujo. O espetáculo estreou na Mostra 
Contemporânea do Festival de Teatro de Curitiba- 12ª Edição. Em 2004 
participou da 2ª Mostra de Teatro da Fundação Cultural de Curitiba e da 
Mostra de Teatro de Sertãozinho/SP. O espetáculo teve indicação ao Troféu 
Gralha Azul de Ator Revelação e é uma produção independente da 
CiaSenhas de Teatro.



joão and maria   2003
material de imprensa.folha de londrina.folha 2.
21 de março de 2003



joão and maria   2003
material de imprensa.folha de são paulo.ilustrada.
21 de março de 2003



joão and maria   2003
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
28 de maio de 2003



joão and maria   2003
material de imprensa.folha de londrina.
24 de maio de 2003



joão and maria   2003
material de imprensa.programa do festival de teatro.frente e verso.

de 20  a 30 de março de 2003 



joão and maria   2003
fotos.



joão and maria   2003
programa.frente e verso.programa com 4 páginas.



festas-teatro no rebouças   2003
informações.

A CiaSenhas de Teatro foi um dos grupos selecionados pela Fundação 
Cultural de Curitiba para o projeto “Residências Culturais no Rebouças”. 
Durante o ano de 2003 desenvolveu o projeto “FESTAS-TEATRO” com 
oficinas na área de Teatro, Música e Artes Visuais junto à comunidade 
carente da Vila Torres. As oficinas culminaram em cortejos cênicos pelas 
ruas do bairro. Participaram deste projeto 75 crianças e adolescentes dos 
programas federais Agente Jovem e PETI, com os quais a companhia 
mantém permanente contato viabilizando ingressos para espetáculos de 
teatro da companhia e de outras produções locais. 

Patrocínio: FUNDAÇÃO CULTURAL DE CURITIBA / FUNDO MUNICIAPL DE 
CULTURA.



festas-teatro no rebouças   2003
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
6 de abril de 2003



festas-teatro no rebouças   2003
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
27 de fevereiro de 2003



festas-teatro no rebouças   2003
material de imprensa.folha de londrina.folha 2.
9 de março de 2003



festas-teatro no rebouças   2003
foto. oficina teatro e estandartes.

fotos.oficina com efigênia rolim e hélio leites.



festas-teatro no rebouças   2003
fotos.cortejos cênicos pelas ruas do bairro com os
participantes



bicho corre hoje  2004
informações.

Estréia no Festival de Teatro de Curitiba  FRINGE (março/2004)  
participando do evento Coletiva de Teatro, o qual reuniu o trabalho de cinco 
diretores curitibanos num mesmo espaço cênico. O desafio da Coletiva foi 
desenvolver trabalhos com o mínimo de recursos. BICHO CORRE HOJE já 
realizou mais de 60 apresentações, participou de festivais nacionais e 
recebeu o Troféu Raul Cruz de Melhor Direção, Texto e Atriz e indicação 
ao Troféu Gralha Azul de Texto Original e Atriz Revelação. 

O espetáculo é uma produção independente da companhia e faz parte do 
seu repertório. 

Público alcançado: aproximadamente 3000 pessoas.



bicho corre hoje  2004
crítica.folha de são paulo.ilustrada.
23 de março de 2004



bicho corre hoje  2004
crítica.diário catarinense.variedades.
19 de novembro de 2005



bicho corre hoje  2004
crítica.gazeta do povo.caderno g.
20 de agosto de 2005



bicho corre hoje  2004
crítica.gazeta do povo.caderno g. fringe
24 de março de 2004



bicho corre hoje  2004
material de imprensa.revista do teatro guaira. 
agosto de 2005



bicho corre hoje  2004
material de imprensa.programa coletiva de teatro.fringe.
de 19 a 28 de março de 2005 



bicho corre hoje  2004
fotos.



bicho corre hoje  2004
cartaz.02 versões de cartaz



não me deixe mentir  2005
informações.

Estréia no Festival de Teatro de Curitiba  FRINGE (março/2005)  
participando da 2ª edição do evento Coletiva de Teatro - O Teatro no 
Universo do Possível que reuniu o trabalho de oito diretores curitibanos no 
Teatro Paiol. O espetáculo é uma produção independente da companhia e 
faz parte do seu repertório. Foi indicado ao Troféu Gralha Azul de Melhor 
Iluminação e Sonoplastia.



não me deixe mentir  2005
crítica.gazeta do povo.caderno g. 
9 de setembro de 2005



não me deixe mentir  2005
material de imprensa.guia da folha.
festival de teatro de curitiba.março de 2005



não me deixe mentir  2005
material de imprensa.revista do teatro guaira.
setembro de 2005



não me deixe mentir  2005
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
1 de setembro de 2005



não me deixe mentir  2005
fotos.



não me deixe mentir  2005
cartaz e programa.cartaz e programa frente e verso.programa 
com 8 páginas.04 dobras



antígona - reduzida e ampliada  2006
informações.

Teve estréia nacional em dezembro de 2006. O espetáculo vai participar 
do Festival de Teatro de Curitiba (março/2007) e está com temporada 
prevista pra junho de 2007, data do lançamento do LIVRO que relata o 
processo criativo da montagem, além de trazer artigos escritos por 
profissionais do teatro que abordam diferentes aspectos do espetáculo. O 
processo de investigação teórico-prática para montagem do espetáculo 
juntamente com o lançamento do livro foram selecionados pelo PRÊMIO 
FUNARTE MYRIAM MUNIZ. 

A montagem foi patrocinada pela LEI MUNICIPAL DE INCENTIVO À 
CULTURA.



antígona   2006 - reduzida e ampliada
crítica.folha de londrina.folha 2.
13 de dezembro de 2006



antígona   2006- reduzida e ampliada
material de imprensa.folha de londrina.folha 2.
15 de outubro de 2006



antígona   2006 - reduzida e ampliada
material de imprensa.jornal do estado.espaço 2.
24 de outubro de 2006



antígona   2006 - reduzida e ampliada
fotos.



antígona   2006 - reduzida e ampliada
cartaz e programa.cartaz, programa frente e verso.
programa com 4 páginas e 1 dobra



antígona   2008 - reduzida e ampliada
3º mostra latino americana de teatro de grupo
05 a 11 maio 2008 São Paulo



ciasenhas aciona!
16 de junho a 01 de julho de 2007



antígona  - processos e diálogos - reduzida e ampliada
Livro Prêmio Funarte de Teatro Myriam Muniz
2007



delicadas embalagens  2008
informações. 

Teve estréia em setembro de 2008 no Teatro Novelas Curitibanas e foi 

viabilizado através do Fundo Municipal de Cultura. Em 2009 participa do 

Festival de Teatro de Curitiba – Fringe. Texto e direção de Sueli Araujo. Com 

Anne Celli, Greice Barros, Luiz Bertazzo e Patrícia Saravy.



delicadas embalagens  2008
fotos.



delicadas embalagens  2008
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
18 de setembro de 2008



delicadas embalagens  2008
material de imprensa.jornal do estado.espaço 2.
18 de setembro de 2008



delicadas embalagens  2008
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
14 de outubro de 2008



delicadas embalagens  2008
material de imprensa.blog bambu.
18 de setembro de 2008

Delicadas Embalagens 

Posted by Rodrigo on Setembro 18th, 2008 filed in Teatro 

 
 
A fragilidade humana é um tema sempre recorrente nas peças de teatro. Dessa vez nõa será 

diferente para a CiaSenhas que estréia Delicadas Embalagens no Teatro Novelas Curitibanas. 

Pensar na sociedade contemporânea, excesso de individualismo e excesso de consumo, além 

de falta de referências é o que pensa Sueli Araújo, diretora da companhia e autora do texto. 

A peça é um recorte de um pedaço da vida de uma jovem família imersa em dificuldades 

inesperadas. De acordo com Sueli o título da peça remete à eterna rivalidade entre o “ter” e o 

“ser”. “O que está por fora é muito frágil. E dentro vemos a falta de atividade e a dificuldade de 

expressar nossos sentimentos”, arremata. 

Há, na peça, situações ora insólitas, ora cotidianas que flertam com o grotesco e a ficção. 

Cena: uma menina que quase se engasga com uma bala. Como as pessoas reagem a esse 

simples acontecimento? Há passagens singelas e ao mesmo tempo cruéis, que emocionam 

quem assiste, deixando visível a fragilidade humana, tema central do espetáculo. 

A CiaSenhas é uma das grandes, não em tamanho, mas na qualidade, companhias que 

pensam o teatro atual. Afinal, todos se envolvem em todas as partes da peça, seja no texto, 

seja na construção da cena. Atitude colaborativa é parte fundamental da Cia que completa 10 

anos em 2009 e é formada por artistas que têm interesse no modo de produção em grupo. 

Foto de Luiz Cequinel 

Serviço : Teatro Novelas Curitibanas - Rua Carlos Cavalcanti, 1222 - tel. 3321-3358Data: 5ª a sábados às 21h 

domingos às 18h 

 



delicadas embalagens  2008
material de imprensa.blog noquintal.
23 de setembro de 2008

 

» Delicadas Embalagens – o corpo frágil  

Publicado em 22.09.2008  

 

Ao entrarmos no espaço teatral nos deparamos com um cenário de cores e texturas vivas, 
isoladas entre si, ordenadas perfeitamente de modo a serem intensamente atraentes aos olhos. O 
plástico e o sintético do ambiente dão lugar ao algodão e à renda em tons pastéis sobrepostos e em 
abundância nos corpos dos atores. A ordem do figurino é a delicadeza na bagunça. O meigo e a 
vivacidade estão materializados e definidamente delimitados no espaço cênico para nos localizar na 
imagem confinada do ideal. A voz da diretora e autora Sueli Araújo surge onisciente, ampliada pelo 
microfone, para nos contar que essa é uma história sobre uma mãe que se mata na hora do almoço e 
lembrar que estamos seguros já que o tapete do local tem selo de qualidade: duas informações da 
mesma importância. Como também a é a de que o carro que levou todos para o enterro era muito 
chique. Os atores assumem uma postura diante do enredo. 

Delicadas Embalagens não se trata da constatação óbvia de que estamos cercados por valores 
materialistas. É sobre lidar com as pessoas em com a própria vida tendo o máximo por ser alcançado. É 
a fé na busca das ciências por proteger o ser humano. É a fragilidade desse sistema e a falta de amparo 
diante de sua falha. 

O enredo é claro mesmo a dramaturgia sendo é fragmentada. O que importa são os instantes: 
cada pensamento, sentimento e reação. Mais ainda, é importante a relação de cada personagem com as 
situações: os modos de percepção, o entendimento e a falta dele. Cada personagem conta apenas a sua 
própria história. E, ao fazê-lo, por vezes vive corporeamente o momento, por outras fala do passado 
enquanto executa uma ação corriqueira. 

Os corpos dos atores se revelam, desde o início, frágeis. Se estão a sós, têm a ação apoiada em 
algum objeto que opera uma ação cotidiana qualquer, como comer, ou então, demonstram a falta de 
apoio estando em posição fetal, por exemplo. O som da voz varia entre a harmonia do degustar e a 
ansiedade e o medo. 

O momento da morte da mãe tem um grande refinamento de simbolismo que talvez, pudesse 
ter aparecido mais vezes. É claro que essa escolha exigiria um enorme cuidado para que não se 
retirasse a beleza desse ápice da ação. A sonoplastia tem uma participação dramatúrgica bastante 
relevante e interessante na construção do gráfico do espetáculo. Ajuda a contar e ao mesmo tempo, 
reage ao que é contado. Mas acaba, ao meu ver, perdendo a medida em alguns momentos e pecando 
pelo excesso. 

Ao final, o texto de Sueli Araújo não responde às questões que coloca, mas faz uma proposição. 
Todos os elementos da peça se mostram bastante seguros dentro de suas escolhas. O envolvimento de 
um com outro é intrínseco à mensagem. Os atores conseguem se relacionar com a proximidade do 
público de forma a estarem realmente próximos, sem por isso provocar um sentimento de invasão. 
Assim, no geral, a comunicação é cheia de camadas, eficiente e sensível ao mesmo tempo. 

Por Ana Ferreira 



narrativas urbanas  2008
informações.

Projeto de pesquisa em atuação e dramaturgia desenvolvido pela 
companhia a partir de fatos reais veiculados pela mídia. O projeto 
viabilizado pelo Fundo Municipal de Cultura teve 10 meses de duração, 
contou com a consultoria de Francisco Medeiros, realizou intercâmbio com 
o Núcleo Argonautas de Teatro de SP e lançou um livro com o registro do 
processo de pesquisa.



narrativas urbanas  2008
capa do livro.



narrativas urbanas  2008
fotos.



narrativas urbanas  2008
fotos.
de fevereiro a novembro de 2008

narrativas urbanas  2008
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
18 de novembro de 2008



narrativas urbanas  2008
material de imprensa.folha de londrina.caderno 2.
19 de novembro de 2008



I mostra cena breve curitiba  2005
informações.

A CiaSenhas de Teatro lança o projeto 1ª MOSTRA CENA BREVE CURITIBA 
que reuniu 13 coletivos de teatro que desenvolvem um trabalho de pesquisa 
continuada em linguagem cênica na capital paranaense. Em 6 dias de 
evento os grupos apresentaram suas investigações em cenas de até 15 
minutos, trocaram experiências, debateram os rumos do teatro 
contemporâneo e ganharam visibilidade junto ao público que lotou o teatro 
todos os dias. 

Patrocínio: CAIXA.



I mostra cena breve curitiba  2005
material de imprensa.jornal do estado.espaço 2. 
9 de novembro de 2005



I mostra cena breve curitiba  2005
material de imprensa.indústria e comércio.
9 de novembro de 2005



I mostra cena breve curitiba  2005
material de imprensa.folha de londrina.folha 2.
9 de novembro de 2005



I mostra cena breve curitiba  2005
fotos.



I mostra cena breve curitiba  2005
cartaz/programa.cartaz na frente e programa no verso.
07 dobras



II mostra cena breve curitiba  2006
informações.

A segunda edição do evento que reuniu companhias de teatro trouxe 
algumas novidades: a participação de grupos de BH, SC e SP, a 
comercialização de Livros e Revistas especializadas em Teatro, a oficina 
“Voz e Ação Vocal” ministrada por Carlos Simioni do grupo LUME de 
Campinas. 

A Mostra tem o patrocínio da CAIXA e no seu segundo ano de existência já 
se consolida como um importante evento artístico da cidade.



II mostra cena breve curitiba  2006
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
11 de agosto de 2006



II mostra cena breve curitiba  2006
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
30 de setembro de 2006



II mostra cena breve curitiba  2006
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g.
15 de novembro de 2006



II mostra cena breve curitiba  2006
material de imprensa.jornal do estado.
15 de novembro de 2006



II mostra cena breve curitiba  2006
material de imprensa.folha de londrina.
15 de novembro de 2006



II mostra cena breve curitiba  2006
fotos.



II mostra cena breve curitiba  2006
cartaz e programa.cartaz, programa capa e 
página interna.programa com 24 páginas



III mostra cena breve curitiba  2007
informações.

A 3º MOSTRA CENA BREVE abre dia 12 de novembro com a exposição 
CENA BREVE, exposição fotográfica da mostra por Elenize Dezgeniski.

A 3º Edição da MOSTRA conta com a participação de grupos de Curitiba, 
São Paulo e Florianópolis e apresenta novas ações na programação: uma 
temporada com as cenas escolhidas pelo público e pelos debatedores, a 
oficina Do Ponto de Vista do Ator ministrada pela atriz Luah Guimarãez, 
debates diários todas as manhãs e encontros entre os grupos após as 
apresentações.



III mostra cena breve curitiba  2007
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g. 
23 de novembro de 2007



III mostra cena breve curitiba  2007
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g. 
13 de novembro de 2007



III mostra cena breve curitiba  2007
material de imprensa.gazeta do povo on line.caderno g. 
11 de novembro de 2007



III mostra cena breve curitiba  2007
cartaz.



IV mostra cena breve curitiba  2008
informações.

A quarta edição da Mostra (05 a 10 de novembro de 2008) contou com 
grupos de São Paulo, Minas Gerais e Santa Catarina. 

A discussão “Teatro de grupo: uma poética de risco?” abriu a Mostra com 
as participações do diretor teatral Francisco Medeiros, do jornalista Valmir 
Santos e da diretora e dramaturga Claudia Schapira, que também ministrou 
a Oficina de Dramaturgia para os grupos participantes. Francisco 
Medeiros, Cinthia Kunifas e Walter Lima Torres conduziram os debates 
diários.

O encerramento propôs uma CONEXÃO com o Festival de Cenas Curtas 
do Galpão Cine Horto, através da cena convidada Av. Pindorama, 174 
seguida de um bate-papo com Chico Pelúcio “O trabalho em grupo e seus 
desdobramentos com a comunidade”. A novidade da Mostra ficou por 
conta do BLOG com comentários diários do jornalista Valmir Santos. 



IV mostra cena breve curitiba  2008
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g. 
05 de novembro de 2008



IV mostra cena breve curitiba  2008
material de imprensa.folha de londrina.folha 2. 
05 de novembro de 2008



IV mostra cena breve curitiba  2008
material de imprensa.jornal do estado.c 1. 
05 de novembro de 2008



IV mostra cena breve curitiba  2008
material de imprensa.gazeta do povo.caderno g. 
11 de novembro de 2008



IV mostra cena breve curitiba  2008
fotos.



IV mostra cena breve curitiba  2008
material gráfico.cartaz. programa. postal.
camiseta.bolsa.
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